
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  162: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  162-والنور ھدىال سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:33(  ؟. تعالى هللا إلى والجھة الحركة نسبة يجوز ھل:  السابق للسؤال تابع - 1

  ) 00:14:16(  ؟.النبوية السنة وفق مسجد لبناء المثلى الطريقة ھي ما - 2

 أشق أن لوF(  والسCم الصCة عليه قوله و)  لوقتھا الصCة هللا إلى اAعمل أحب(  وسلم عليه هللا صلى قوله بين الجمع كيف - 3

  ) 00:32:41) . (  الليل نصف إلى العشاء بتأخير Aمرتھم أمتي على

 00:34:22.... ) . (  الدم و الميتة عليكم حرمت(  واPية..)  دمان و ميتتان لنا أحلت(  حديث بين الجمع كيفية على الشيخ كCم - 4
(  

  ) 00:37:18(  ؟.المسجد في التي الجماعة فضل نفس لھا المسجد خارج الجماعة صCة ھل - 5

  ) 00:40:34(  ؟. مكانھم في ويجمعون المسجد في الجماعة ترك لھم فھل علمي مجلس في الجماعة كان إذا - 6

  ) 00:47:48(  ؟). قراءة له اXمام فقراءة إمام له كان من(  حديث صح ھل - 7

 عنه حج إذا والده أجر مثل له وھل ؟.صحتھا في يشك والولد ، اXسCم حجة حج الذي أبيه عن يحج فھل من أكثر رجل حج إذا - 8

  ) 00:53:07(  ؟.

  ) 00:58:02(  ؟.مزدلفة في يبت لم من الحج يعيد ھل - 9

  ) 00:58:47(  ؟.الظھر بصCة اXبراد يكون متى -  10

  ) 00:59:09(  ؟). محرماً  رجع الغروب قبل يطف لم إذا بأنه(  النصيحة يسمع ولم نوصح الذي الحاج حكم ما -  11

  ) 00:59:52(  ؟). صCتي من لك أجعل فكم الليل ثلث أصلي(  الحديث ھذا من)  صCتي(  لفظة من المقصود ھو ما -  12

  ) 01:00:13(  ؟. حرام أم سحت ذلك على يأخذه الذي المال وھل ؟. غيره لحية يحلق أن للحCق يجوز ھل -  13

  ) 01:01:11(  ؟... ) .وأجلھا رزقھا تستوفي حتى نفس تموت لن الناس يأيھا(  حديث على الشيخ كCم -  14

 ) 01:05:39(  ؟.الحج في وغيرھا الضفر تقليم و الرأس شعر غير حلق جواز عدم على الدليل ھو ما -  15
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

املرة األوىل جاء بلفظة غري واردة وهي اجلهة واملرة الثانية أنه أنكر املعىن الثابت يف الشرع يف آيات  ... :الشيخ 

  ؟.االستواء والعلو وضح لك األن 



  ؟ ...اليت ذكرا أال تدل أنه يتحرك لكن األدلة , واضح   :السائل 

معناه حنن , حنن ما نقول إذا بدنا نقول بأنه معىن جاء حترك . ما بنقول يتحرك , ما بنقول يا حبييب  :الشيخ 

: ولذلك حنن أتينا باآلية  - امسع يا أخي  -ولذلك حنن , نعطي الصفة اليت حنن نعرفها ألنفسنا أو ننسبها لربنا 

طيب . فهو مسيع بصري لكن مسعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا  ))يء وهو السميع البصير ليس كمثله ش(( 

  ؟.حنن األن ملا نبصر الشيء تتحرك العني أو ال 

  .طبعا ممكن تتحرك وممكن ال  :السائل 

  .خليك أنت األن ما حترك عينك لنشوف , ال مش ممكن  :الشيخ 

  .هاه  :السائل 

  ؟.إىل مىت  :الشيخ 

  .لفرتة معينة  :السائل 

  .حنن بدنا اللحظة اليت تشوف أو ما تشوف : احلليب 

؟ شوف هذه .أنت األن يف اللحظات اليت بتشوف فيها ما بتحرك جفنك أبدًا . هو بكل حلظة  :الشيخ 

  .  الفلسفة وهي اليت أضلت الناس

  . يف اللحظة اليت بشوف فيها  :السائل 

  .ها أي نعم باللحظة اليت بشوف في: الشيخ  

  .أبدا ما حبرك جفين أبداً  :السائل 

  .مش ممكن  :الشيخ 

  .كلمة أبداً معناها إىل ما ال اية , ما تقول أبداً : احلليب 

هيك ما يشوف لكن إذا . حركة اجلفن يا أخي أنت الظاهر عم تفهمها األن أن هيك , ال ال امسح يل  :الشيخ 

دق يف شيء يضيق شوية بني جفنيه فأنت عم تظن أن كل من كأن هيك يشوف يعىن احلركة األن اإلنسأن حي

الشاهد من هذا الكالم كله أنه أنت هال ملا بدك تنظر بعينك البد , يريد أن ينظر البد ما حيرك جفنيه هذا خطأ

أنت ملا تنظر تنظر حبدقة وببياض وجبفن , لكن مع ذلك جنيك من باب آخر . أن اجلفن يتحرك قليال أو كثرياً 

  ؟ ليش ؟.هل هذه الصفات نصف ربنا ا ألنه بصري , آخره  وإىل

األن أنت ملا بدك تفسر ايء اإلهلي بالنزول اإلهلي تستلزم منه , كويس ؟ طيب   )) ...ليس كمثله شيء  ))

  احلركة من أين عم تأخذ أنت هذا اللزوم ؟ 



  .منا  :السائل 

  :كيف ذلك ؟ أأو  , نا ضل املعتزلة وأمثاهلم ومن ه. معناه شبهنا رب العاملني بنا, منا  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .امسح يل امسح يل أنت ما تقول شيء أنت امسع األن بس  :الشيخ 

  . بدي أوضح بس وجهة نظري  :السائل 

  .اللهم يهديك . أنا أوضح لك األن , ال  :الشيخ 

  . آمني  :السائل 

  .ستماع اجلواب وجهة نظرك تبينها قبل مش يف أثناء ا :الشيخ 

  .ماشي  :السائل 

  ؟.كيف , من هنا ضل املعتزلة وأمثاهلم  :الشيخ 

  .وبصره كبصرنا. رأساً تبادر لذهنهم أن مسعه كسمعنا  ))وهو السميع البصير (( : ملا مسعوا 

 ) ...زل وين(  ))وجاء ربك (( . إىل آخره  ...تبادر لذهنهم أن يد اهللا كيد البشر  ))يد اهللا فوق أيديهم (( 

شايف  . إىل آخره تبادر ألذهام من هذه الصفات اليت وصف اهللا ا نفسه أا هي الصفات املوجودة عندنا 

  .؟ طيب.كيف 

مادام يف هذه اآليات فيه : لذلك أم قالوا . آه التشبيه باطل بداهة. هذه الصفات معناها اهللا شبه حاله بعباده 

؟ يف التشبيه .إذا حنن نأول اآليات وما نقول بظاهرها حىت ما نقع آيش , باطل تشبيه اخلالق باملخلوق فالتشبيه 

  ؟.عرفت كيف. 

احلركة من صفة , وفهموا من النزول كذلك , هم فهموا من ايء أنه يلزمه احلركة . األن بالنسبة للموضوع احلركة 

نثبت الصفة اليت وصف ا نفسه   ))يء ليس كمثله ش(( : حنن نقول , فإذا ربنا ال جييء أو  ينزل , املخلوق 

  .دون تشبيه ودون إيش ؟ تكييف

  .؟ إذا ال تقول أنت ليش نفيت احلركة ؟ حنن نفيناها ألا مل ترد .عرفت كيف 

  ؟.أنا قصدت يعىن حركة تليق جبالله :السائل 

  ؟.لثابت حركة تليق جبالله ثابتة أو جميء يليق جبالله هو ا, امسح يل شوية , حركة  :الشيخ 

  ...أنا بقصد أن يعىن مثال يوم  :السائل 

  .جاوب اهللا يهديك . جاوب اهللا يهديك  :الشيخ 



  .شيخ تفضل  :السائل 

بني شو , ما تنتهي , جييلك السؤال ترجع تقول أقصد , بتبني شو قصدك يف األول . شايف شلون  :الشيخ 

  ؟.ه وردت هذه احلركة اليت تليق جبالله أنا عم أقول لك اآلن حركة تليق جبالل, قصدك يف األول 

  ؟ ...زي السمع يعىن كيف  :السائل 

  . ريح حالك ورحينا , قل ما وردت , جاوب قل وردت , جاوب يا حبييب  :الشيخ 

  . ال ما وردت  :السائل 

له شعر يعين مثل ما واحد يقول أن ربنا !! ليش حىت تقول لشيء ما ورد, طيب إذا الشبهة أنت بيدك  :الشيخ 

  .  

  .حاشا هللا  :السائل 

  ؟.لكن إيش  :الشيخ 

  .ليس كمثل شعرنا  :السائل 

هذه الصفة هل وردت يف الكتاب , يا حبييب هذه الصفة أنت تصف ربك بصفة , ليس كمثل شعرنا :الشيخ 

بتها اهللا حنن لسنا خالصني مع اجلماعة الضالني هؤالء بالصفات اليت أث, ريح حالك , ؟ ال ما وردت .والسنة 

ويف الطنبور نغمة ويف الطني بلة وجنيب صفات من عندنا ونضيف  ...إال كمان بدهم يعطلوها ، وزيد , لنفسه 

  !؟ ما فهمت.عارف شو املشكلة , ؟ تليق جبالله .إليها إيش 

  .أنا فهمت عليك  :السائل 

  ؟.إذا  :الشيخ 

  ؟.شيخنا  ))يوم يكشف عن ساق(( : عنده سؤال  :السائل 

  ؟ .نعم نعم كيف  :شيخ ال

  ؟.رددها ثالث مرات  ))يوم يكشف عن ساق (( : اآلية  :السائل 

  ؟.يعين صفة الساق  ))يوم يكشف عن ساق ((  :السائل 

  ؟.احكي يا أخي شو عندك  :الشيخ 

  ؟.وضح يل هذه اآلية تفسريها أو معناها إذا ممكن . أال تدل على حركة هذا الذي أقصد  :السائل 

  ؟.اآلن أنت كنا يف ايء صحيح أو ال , امسع شوية , لكن احلق ليس عليك ! ليش اآلن تطول :الشيخ 

  .نعم  :السائل 



  خلصنا من األوىل ؟ ))يوم يكشف عن ساق (( : اآلن ليش انتقلت , طيب  :الشيخ 

  .ال بدي أستشهد  :السائل 

  ؟       .خلصنا من األوىل  :الشيخ 

  . بدى استشهد, ال  :السائل 

  ؟.قل يل ليل أو ار , الدنيا ليل أو ار ؟ ما يف جواب : ؟ سؤال .خلصنا من األول ثالث مرات  :الشيخ 

  .ليل  :السائل 

حنن إذا ما طولنا بالنا . طول بالك . طول بالك , يف غريك بده يسأل , ال تضيع وقتنا , اهللا يهديك  :الشيخ 

  .على الناس ما اجتمع هؤالء الناس 

  .بارك اهللا فيك يا أستاذنا , جزاك اهللا خريا  : السائل

لكن ما , ؟ كنا يف ايء وبينا لك أنه حنن نؤمن بايء على اعتباره صفة هللا عز وجل .شايف كيف  :الشيخ 

؟ فيه .حتما حنن ملا نقول فالن جاء إىل الدار شو فيه تالزم , نضيف إليها معاين نعرفها من أنفسنا وهي احلركة 

ما جيوز أن نضيف إىل هذه الصفة اإلهلية , حنن اآلن ملا نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل , حركة 

هذا هو , صفة قائمة يف أنفسنا ومالزمة للمجيء البشري فنضيف هذه الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء اإلهلي 

  ؟.مباذا وصف نفسه . صف به نفسه أنه حنن نصف ربنا مبا و , ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك , التشبيه 

, ؟ قلت أنت حركة تليق جبالله .هل احلركة جاءت كصفة من صفات اهللا , ؟ قلنا لك آنفًا .حركة . جاء 

, ؟ ما استفدنا منك شيء من هذا الكالم كله .واحد يقول اهللا له شعرلكن شعر يليق جبالله : ضربت لك مثال 

  .!عن ساق قفزت مبساعدة صاحبك هناك ليوم يكشف 

يا حبييب ملا ننتهي من البحث األول تأخذ أنت اجلواب من نفسك من فهمك للجواب عن البحث األول وترتاح 

إىل أنه ال تالزم بني ايء وبني احلركة إال  ))وجاء ربك (( : هل انتهينا إىل شيء معك بالنسبة . يف كل اآليات 

إذا ال جيوز للمسلم أن يقول أن اهللا يتحرك وال  جيوز له . منها انتهينا  ))وليس كمثله شيء (( بالصفة البشرية 

؟ ال نقول يف جهة وال نقول ليس يف .كما قلنا لك اهللا يف جهة , ألنه مل يرد هذا وال هذا , أن يقول ال يتحرك 

  ؟.لكن نستفسر منه ماذا يعىن بأن اهللا يف جهة . جهة 

نقول له املعىن أصبت واللفظة أخطأت ألنك جئت بلفظ ما , له يعىن أن اهللا على العرش استوى كما يليق جبال

  .جاء يف السنة هي اجلهة 

واقتنعت متاماً , واألمثلة اليت ضربنها لك  ))وجاء ربك (( : فاآلن أنت استفدنا منك شيء ذا البيان املتعلق بـ 



اتفقنا على هذا أو ما , هلي أو النبوي ونقف عند التعبري اإل, أنه ما نزيد على الصفة القرآنية أو احلديثية شيء 

اجلواب هو نفسه عن  ))يوم يكشف عن ساق (( : وأقول لك سؤالك عن , ؟ إن كنا اتفقنا واحلمد هللا .اتفقنا 

  .إىل آخره  )وينزل اهللا (  ))وجاء ربك (( : 

اتفقنا أو ال , ثالثة ورابعة وإن كنا ما اتفقنا فاستعجال يف األمر وقفز يف البحث ال حيسن إىل آية أخرى وثانية و 

  ؟.يزال لس يف املسألة غموض 

  .اتفقنا  :السائل 

نؤمن كما , مثل وجاء  ))يوم يكشف عن ساق (( طيب إيش الفريق حينئذ بني جاء ويوم يكشف  :الشيخ 

  . جاءت ألن صفات اهللا جيب اإلميان ا من باب يؤمنون بالغيب 

  . اهللا أكرب  :السائل 

  . تكيف وال تعطيل لكن ال :الشيخ 

  . أنا ما أكيف , أنا ما أكيف   :السائل 

؟ حركة أخذا من البشر وألصقتها برب البشر .هذا أليس تكييف , وملا تقول حركة من أين جئت ذه  :الشيخ 

 .  

  ؟.السمع نفس الشيء للبشر  :السائل 

  ؟.كيف   :الشيخ 

  .لكن ثابت لفظ السمع : سائل آخر 

  ؟.نفس الشيء  والبصر :السائل 

  . ثابت : سائل آخر 

, جاء ربك ثابت يف القرآن : يا حبييب قلنا لك .! ما استفدنا شيء , إذا ما اتفقنا ما استفدنا شيء  :الشيخ 

  .على كل حال بدك تتحملنا ، واهللا يعينك علينا . حترك ربك ما جاء ال يف القرآن وال يف السنة 

  ؟ .أيب احلسن رمحه اهللا مع املعتزلة بني لفظ احلكيم والعاقل  شيخنا قضية مناظرة اإلمام: احلليب 

  ؟.اهللا أكرب كيف  :الشيخ 

؟ .ليش , مع أنه إثبات أن اهللا حكيم , ال جيوز إثبات أن اهللا عاقل , لفظ احلكيم نفس معىن العاقل : احلليب 

لكن ال نثبت احلركة هللا ألنه ما , ة وكذلك حنن معىن ايء مبا نفهم حنن حرك, ألنه هكذا الكتاب والسنة وردت 

فنؤمن مبا وصف اهللا , فاهللا وصف نفسه والرسول وصف ربه . ونثبت له ايء كما أثبتها لنفسه , أثبتها لنفسه 



  .وباهللا التوفيق , به نفسه وما وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم ربه 

  

  .تفضل  :الشيخ 

  وأرجو التوضيح ؟, ن السنة ما هي املوصفات يف بناء مسجد م :السائل 

  ؟.شو الفائدة , وهذا ما ال ميكنك أن تقوم به اليوم   :الشيخ 

  .فيه بعض اإلخوة عايزين يبنوا مسجد  :السائل 

  .ألن وزارة األوقاف اإلسالمية واقف حجر عثرة يف تطبيق السنة احملمدية , ال , ما يستطيعوا  :الشيخ 

  .فن العمارة  ... :السائل 

ويعين مشيت شوط قصري فيه , املسجد السلفي كنت وضعت له خارطة يف كتاب كنت بدأت به قدميا  :الشيخ 

ملا وصلت إىل كتاب املساجد وي الرسول , وهو الذى كنت مسيته بالثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب , 

يه وسلم دخل يوما إىل مسجده وأحاديث منها أنه يف سنن أيب داود أن النيب صلى اهللا عل, عن زخرفة املساجد 

الرسول معه عبد , هكذا قال  )لو تركنا هذا الباب للنساء ( : دخل من باب فقال , من باب كان له أبواب 

يقول , الرسول عليه السالم يقول هذا احلديث ويلقطه عبد اهللا بن عمر , اهللا بن عمر يدخلوا إىل املسجد 

قال نافع موىل ابن عمر , يعين ال ندخل حنن الرجال منه  )الباب للنساء لو تركنا هذا ( : الرسول عليه السالم 

  . فما دخل ابن عمر املسجد بعد ذلك من هذا الباب أبدا : 

  .اهللا أكرب  :السائل 

أنا أخذت من هذا احلديث أنه ينبغي أن يكون يف املسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها  :الشيخ 

  . وزرنا قرية أو بلدة كبرية امسها سوهاج , ق يل أين زرت مصر من عشر سنوات يف اجلملة اتف, الرجال 

  .صحيح , نعم  :السائل 

 ...فقالوا لنا حنن نبين مسجد فرتيد تشوف كيف كذا , وهناك مجاعة من أنصار السنة يسمون هناك  :الشيخ 

بعد ما وصفوا يل قلت هلم فأين باب  ...قالوا يل هنا الباب وهنا القبلة وإىل آخره , رحنا معهم , إىل آخره 

الشاهد املسجد الذي تدل عليه اآلثار واألحاديث , ؟ فاستفادوها وأرجوا أن يكون طبقوها يعين .النساء 

بعدين , يكون قطعة واحدة مسح حىت ال يقطع الصفوف , الصحيحة ينبغي أوال أال يكون فيه سارية عمود 

ويكون املنرب ثالث درجات هو يقوم , أال يكون فيه منرب يقطع الصفوف وينبغي , ينبغي أال يكون فيه حمراب 

نقول هلم , وفيه رد عملي على الذين يقولون احملراب من أجل يدل على القبلة , بواجب املنرب وواجب احملراب 



هذه حتججات  لكن, إىل آخره  ...وهذا املنرب يدل على القبلة لألعمى أكثر من احملراب , املنرب يدل على القبلة 

مع أن الرسول عليه السالم مسجده كان , باطلة لتسليك هذه البدعة اليت ابتلي الناس ا منذ القرن األول تقريباً 

ألن هذه من عادة النصارى يف  )اتقوا هذه المحاريب ( : وعلى العكس من ذلك قال هلم , خاليا من احملراب 

الطاق يعين , هللا بن مسعود كان يكره أن يصلى يف الطاق ولذلك كأن بعض السلف ومنهم عبد ا, كنائسهم 

وى الرسول عليه السالم وأمرنا باجتنام , كان يتجنب الصالة يف احملراب ألن هذا من شيم النصارى . احملراب 

 .  

  ؟ .يعين بعد عبد اهللا بن مسعود دخلوا الطاق يف املسجد  :السائل 

  ؟.أنا عم أقول لك من قدمي  :الشيخ 

  .اهللا أكرب  :لسائل ا

, ويكون فيه منرب له ثالث درجات , فالشاهد ينبغي أن يكون املسجد أوال هكذا يكون ما فيه أعمدة  :الشيخ 

وينبغي أن يكون هناك مكان , وله باب للنساء يدخلن منه وخيرجن منه ال يشاركه الرجال , وليس فيه حمراب 

ي أن يكون حمجوبا عن الرجال بستارة أو جبدار ألن اللباس لصالة النساء لكن هذا املكان ليس من الضرور 

الشرعي الذى يفرتض أن يكون من ملبوسات النساء هو احلجاب وألن النساء حيسن ن أن يشاركن الرجال يف 

اليوم الناس يرتكوا أشياء هامة . وهذا كله من هديه عليه السالم وسريته , رؤية اإلمام وحركات املقتدين من خلفه 

ما فيه ضرورة هلذا , من هذه األشياء الغري هامة أنه يفصلوا النساء عن الرجال بالباطون , يأتوا بأشياء غري هامة و 

فإذا بدهن يصلوا , ؟ أم شايفني النساء أكثرهم متربجات .لكن الضرورة اليت يوحيها إليهم ما هي , الفاصل 

أوردها سعد وسعد مشتمل     ما : فحينئذ نقول , هيك مكشوفات معناها وقع عني الرجال على ما ال جيوز 

  هكذا يا سعد تورد اإلبل 

يقال للنساء ملن يردوا أن حيضروا املسجد وهذا جيوز هلن وقد يكون أفضل هلن أحياناً , ما تعاجل األخطاء بأخطاء 

, املسجد كما أننت يقال هلن البسوا اللباس  الشرعي واحضروا  )وبيتوهن خير لهن ( : على العكس من القاعدة 

؟ حيجبوا .إذن شو يسوا , ال الذين ما يستطيعوا أنه يوجهوا النساء , ال أحد يشوف منكن عورة حمرمة إطالقًا 

أقول أن هذا ما بإمكانك ألن , فهذا مما حيضرين من املسجد , النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معا 

بينما هذه , الزم يكون فيه مئذنة تنطح السحاب , م يكون فيه حمراب وزارة األوقاف تشرتط عليك شرط أنه الز 

  ...املئذنة من املصاحل املرسلة يعين املقصود منها , املئذنة هي يف اعتقادي من املصاحل املرسلة وليست سنة تعبدية 

  ؟.حىت لو كان من ماهلم اخلاص  :السائل 



إن كان حمل من جيبه اخلاص أو جمموع كل هذا إضاعة , ال حمل هلا من اإلعراب  )حتى ( هذه الـ  :الشيخ 

مل تكن يومئذ , فاملهم املئذنة من املصاحل املرسلة املقصود هو تبليغ صوت املؤذن إىل أبعد مكان ممكن , للمال 

؟ .ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ فبنوا آيش , الوسائل املبتكرة املوجودة اليوم من مكربات الصوت 

يعين ميكن شوفتوها بالصور يف آيش , أنا أوتح يل السفر إىل املغرب , آذن مث مع الزمن تفننوا يف بناء املآذن امل

لفوق , بيت يعين ممكن جتعلها , فيه مئذنة يعين تقول عرضها ستة سبعة أمتار , ؟ الرباط .امسها عاصمة املغرب

بدنا نبلغ آيش الناس صوت : ؟ قال .ة املال ليش هذا التكلف ليش إضاع, لفوق تطلع تكشف البلد كلها 

لكن يف بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول , يف زمن الرسول اهللا عليه السالم مل يكن هناك مئذنة , املؤذن 

وأحد مؤذين , ويف مكان مرتفع يف هذا املكان فيؤذن فيه , عليه السالم مؤذنه كان يظهر على سطح املسجد 

ويؤذن الصبح , فكان يصعد إىل ذلك املكان وهو ضرير , الم عمرو بن أم مكتوم كان ضريرًا الرسول عليه الس

أصبحت أصبحت : فيقال له , وال يؤذن حىت مير الناس فيه وشايفينه مش خمبأ يف هذه املئذنة اليت ال يراها الرائي 

هد الرسول عليه السالم ولكن فيه صعود فاملئذنة مل تكن يف ع, فيؤذن بناء على إخبار الناس املارين يف الطريق , 

  . يف مكان إىل مكان مرتفع 

ولذلك جاء يف صحيح البخاري أنه كان بني إقامة الصالة وبني السحور أظن مقدار ما يصعد هذا املؤذن وينزل 

وصعوده إىل فهذا يشعرنا أن بروز املؤذن , فمعناها فيه صعود وفيه نزول , املؤذن االول والثاين فيه أذانني , ذاك 

, مع ذلك فالناس جعلوا املئذنة غاية ما هي وسيلة , مكان مرتفع هو أمر مقصود من شأن تبليغ الناس الصوت 

لكن عادوا يبالغوا يف رفع بنياا , الوسيلة هي أنك تطلع لفوق وتبلغ الناس , ألم خرجوا عن كوا وسيلة 

حنن نشوف مثًال , حىت يف زمن وجود مكربات الصوت , ره ويبالغوا يف حنت حجرا و و و إىل آخ, وتشييدها 

من شأن إيش هذه الكلفة من شأن إيش , طبقة ثانية طبقة ثالثة , مسجد صالح الدين األيويب تشوف طبقة 

إذا صار بناء املآذن يف املساجد , ؟ وال أحد يطلع لفوق اآلن إطالقًا ألن يؤذن يف وسط املسجد .إضاعة املال 

  .إلكرتوس ليس له معىن ال معقول وال منقول يعين مثل ا

الشاطر بقي  )ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ( : هلذا مما حذر عنه الرسول عليه السالم بقوله 

هذا من عالمات قيام الساعة بنص حديث , إىل آخره  ...الذي يبين مسجد ال مثيل له يبين منارة المثيل هلا 

  .م الرسول عليه السال

  . صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

, فينبغي أن يكون املسجد ساذجًا ليس فيه يعين زخارف , أما زخرفة املسجد ما ذكرناها حنن ىنفًا  :الشيخ 



ولذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا اضطر إىل توسيع املسجد النبوي يف زمانه قال للبناء املهندس الذي 

؟ أنه  يكن .يعين شو الغاية من املسجد  "كن الناس من احلر والقر وال حتمر وال تصفر أ" : قال , يسمونه اليوم 

  . نعم  ...ال حتمر وال تصفر, الناس يأويهم من احلر والقر 

  ؟ ...يف زيادة يف  "فتفنت الناس "  :السائل 

 جيب تكون منزهة عن وبيوت اهللا, ؟ ألن هذا من الزخارف .ليه  "ال حتمر وال تصفر " ما أذكر هذا  :الشيخ 

اليوم انعكست املفاهيم مع األسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن االهتداء دي , هذا بيت اهللا , أمور الدنيا 

  : اليوم إذا أنكرت على الناس هذه الزخارف جاوك  بشبهتني , الرسول عليه السالم 

شوف النصارى شلون يبالغوا يف زخرفة , نا وهي أخبثهما يقول لك يعين النصارى أحسن م: الشبهة األوىل 

, ؟ يعين بيت اهللا هو دون بيتنا حنن .ناس منهم يقولون لك إيه , فنحن مساجدنا أوىل بالزخارف , الكنائس 

ومن يعظم شعائر اهللا فإنها (( ؟ .بيت اهللا أحق آيش , إىل آخره  ...حنن بيتنا الذي نسكن فيه نزخرفه ونكلسه 

ما أمرت ( : هذا من وحي الشيطان ألن رسول اهللا عليه السالم ملا روى ابن عباس عنه  ))من تقوى القلوب 

" : قال ابن عباس  )ما أمرت بتشييد المساجد ( : حديث مسعه ابن عباس من الرسول  )بتشييد المساجد 

   "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 

ب أن يكون يف صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل فاألحاديث واآلثار كلها جمتمعة على أن املسجد جي

أما الزخارف هذه والنقوش , يعين اإلنسان الزم يكون يف جو يساعده على طاعة اهللا عز وجل , قلوب الناس 

, ماذا نقول حنن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما يف مخيصة يف ثوب له أعالم , فهي تلهيه 

فصلى ذات يوم , وإىل آخره  ...الشام تسمى بالصاية يكون فيه خطوط خضر وزرق وبيض ومحر هذه عندنا يف 

خذوا هذه الخميصة ( : وقال , ما كاد أن يصلي شلح هذه اخلميصة نزعها , ؟ يف مخيصه .يف آيش قلنا 

؟ هذا رسول .ن هذا م )واتوني بأبنجانية أبى جهم فإنها ألهتني ـ وفي رواية كادت أن تلهيني ـ عن  صالتي 

  .؟ نزيد يف الزخارف كأمنا هي تقربنا إىل اهللا زلفا .حنن أين , اهللا 

فأمر بتخمريمها يعين , ملا دخل الكعبة صلى رسول اهللا يف جوف الكعبة كان يف جوف الكعبة قرنا كبش إمساعيل 

  . فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات , تغطيتهما ألا تشغل بال املصلى 

  ؟.موجودة هي  :السائل 

  .نعم , اهللا أعلم ما دخلنا وال بلغنا  :الشيخ 

  ؟.خلصنا  :السائل 



  .تقريبا خلصنا  :الشيخ 

  .الشاي برد  :السائل 

  . ...الشاي بس وهؤالء بدهم زيادة  :الشيخ 

  .نعم  :الشيخ 

وفيه هنا حديث  )ما من أحب األعمال إلى اهللا الصالة في وقتها ( : فيه حديثني األول منهم  ... :السائل 

لو أن أشق على أمتي ( : يقول عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم , ثاين اهللا جيزيه خري األخ علي أعطاين إياه 

  ؟.ما هو وجه التوفيق بني احلديثني , أقصد وجه االختالف  )ألمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل 

أي احلديث األول يعطينا قاعدة أن , عموم وخصوص : ية وجه التوفيق حسب القاعدة العلمية األصول :الشيخ 

هذا موجود يف الشرع , فصالة العشاء األفضل تأخريها , أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها إال صالة العشاء 

ولذلك وضعت القواعد العلمية األصولية حىت إذا تعلمها طالب العلم  استطاع ا أن , بنسبة كثرية وكثرية جدا 

  . ...عن مثل هذه الصورة بناء على  جييب

  

كيف   )هو طهور ماءه الحل ميتته ( : هناك حديث أن الرسول سئل عن الوضوء مباء البحر فقال  :الشيخ 

, عام وخاص , عام وخاص  )الحل ميتته ( : وبني احلديث  ))حرمت عليكم الميتة (( : التوفيق بني اآلية 

  . يث استثىن من هذا العموم السمك ميتة البحر جاء احلد, اآلية عامة تشمل كل ميتة 

: أحلت لنا ميتتان ودمان ( : جاء يف احلديث  ))حرمت عليكم الميتة والدم (( : كذلك والدم يف اآلية 

, ختصيص العام بالنص اخلاص تطبق يف اجلواب عن احلديثني : هذه قاعدة  )الحوت والجراد والكبد والطحال 

لوال أن أشق على أمتي ألخرت صالة العشاء ( : حديث , الصالة يف أول وقتها احلديث األول حديث عام 

صالة , هذا يعين أن احلديث األول ليس على عمومه حبيث أنه يشمل أيضا صالة العشاء ال  )إلى نصف الليل 

لية هذه لكن هنا األفض, فكلما تأخر ا املصلي كان أفضل له , العشاء على العكس من بقية الصلوات اخلمس 

مبعىن إذا , ينبغي أال تفوت على احلريص عليها فضيلة صالة اجلماعة ألا أهم من فضيلة تأخري صالة العشاء 

: نقول , دار األمر بني أن يصلي صالة العشاء مع اجلماعة يف أول الوقت وبني أن يصلي وحده يف آخر الوقت 

إما أن : ألنه هو بني أحد شيئني , اء إىل آخر الوقت ال يصلى مع اجلماعة يف أول الوقت وال يأخر صالة العش

فهو , ؟ هو تأخريه صالة العشاء ما هو فرض لكنه أمر مستحب .وشو هو النفل , يضيع الفرض يف سبيل النفل 

وإما أن يضيع املستحب , إما أن يضيع الفريضة يف سبيل احملافظة على املستحب وهو تأخري الوقت : بني أمرين 



  .خري الوقت وحيافظ على الفرض وهو الصالة مع مجاعة املسلمني هذا وهو تأ

  ؟ .اجلماعة يف خارج املسجد مثال صلينا مجاعة هل هلا أجر الصالة يف املسجد اجلماعة  :السائل 

  . ...إذا كان جو علمي فلهم رخصة يف أن يتأخروا عن الصالة , هذا خيتلف باختالف جو اجلماعة  :الشيخ 

  . ... :السائل 

, إذا كان اجلو علمي فلهم رخصة يف أن يصلوا يف الس وأال يذهبوا إىل املسجد , ميكن جييك اجلواب  :الشيخ 

أما إذا كان جو عادي فال جيوز هلم أن يتأخروا عن صالة اجلماعة ويصلوا آيش يف املكان الذي هم جمتمعون فيه 

؟ نضيع املستحب على .إضاعة املستحب شو نسوي كالمي السابق إذا دار األمر بني إضاعة الفريضة وبني , 

اتفقوا مجيعا على أن , مسجد يف حمل يف حارة , لو فرضنا ناس يف مسجد , وحنافظ على الفريضة , الفريضة 

بني فضيلة صالة اجلماعة يف املسجد وبني , يأخروا صالة العشاء إىل آخر وقتها يكون هنا مجعوا بني الفضيلتني 

  .هذا ما عندي من اجلواب , العشاء إىل آخر الوقت خالفاً لبقية الصلوات  فضيلة تأخري صالة

  . ... :السائل 

يا ترى أخذ اجلواب وانتهى األمر , طول بالك شوية ملا نشوف هو ديك الساعة كان بده يقطع الكالم  :الشيخ 

  ؟.أنا أسألك . وإال بعد 

  ؟.جد له أجر أفضل يف املسجد أكثر من البيت أجر اجلماعة يف املس, نسأل عن أجر اجلماعة  :السائل 

أنا عم أقول لك إذا دار األمر بني فضل صالة العشاء يف آخر , ساحمك اهللا هذا السؤال غري وارد  :الشيخ 

  !؟.قلنا لك الصالة يف املسجد فريضة يعين ما عليهم أجر تظن , الوقت وبني الصالة يف املسجد 

هل أجر اجلماعة أعرفه أنا يف روايتني , يل أنه اآلن صلينا اجلماعة مع بعض هنا أنا الذي أقصده يف سؤا :السائل 

درجة على  27يف احلالة هذه يستنتج من البديهيات الواحد أنه , درجة  27درجة ورواية أخرى تقول  25قرأم 

هل األجر يف , هنا  الصالة اليت تصليها منفرد لنفسك أقصد اآلن طاملا حنن خارج املسجد وأقامنا الصالة اآلن

  ؟.املسجد كونه مكان خمصص للصالة أفضل من املكان الذي حنن فيه 

  .بس حنن جبنا لك صورتني , بصورة عامة هو هذا يا أخي  :الشيخ 

  ؟ .وهذا شو معناها , قلنا لك إذا كان الس جملس علمي فلهم أن يدعوا الفريضة هناك ويصلوا هنا  :الشيخ 

  ... :السائل 

؟ معناه أن هؤالء  إذا مل يذهبوا إىل املسجد أوال ما تركوا فرضا .أنا أقول لك أنا شو معناه , طول بالك  : الشيخ

لكن إذا كان الس ما هو جملس , وإذا ما تركوا فرضا وصلوا هنا مجاعة فقد حصلوا األجر , ألنه يف جملس علم 



  .فضيلة هذيك اجلماعة ألنه ال عذر هلم  علم فقد ضيعوا فرضاً وصلوا هنا مجاعة ما يكونوا أدركوا

  ؟.الدليل شيخنا على تقدمي جملس العلم على الصالة  :السائل 

وإمنا هو االجتهاد امسع يا أخي وإمنا هو االجتهاد القائم على , ليس هناك دليل طبعا كما يتبادر للذهن  :الشيخ 

أن أبا جحيفة السوائي صحايب قال يوما لعلي بن : هناك يف صحيح البخاري أن , فهم يؤتيه اهللا عبداً يف كتابه 

اللهم إال . ال : ؟ قال .هل خصكم أهل البيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء دون الناس ( : أيب 

فهمًا يؤتيه اهللا عبدًا في كتابه أو ما في قراب سيفي هذا ، وأخرج من جفن السيف من بيته ورقة من 

اللهم ( : ، الشاهد قوله  )ها حديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك األوراق القديمة مكتوب في

  . )إال فهما يؤتيه اهللا عبداً في كتابه 

أنا أحكي عن نفسي ملا كنا ندرس على إخواننا يف دمشق ويف حلب بلد أخونا حممد ناصر الرتمانيين وهو كنا 

املهم كنا ـ هذا , ذ وال يزال لكن ضغط البعثيني معروف ننزل يف بيته جزاه اهللا خريا كان مركز الدعوة هناك يومئ

إىل أن , لكن كان يف النفس شيء , أول األمر ـ جمرد ما نسمع األذان خنرج من الس ونصلي يف أقرب مسجد 

حنن اآلن يف دراسة كتاب اهللا وسنة رسول اهللا . كان يف النفس شيء يعين أنا أشعر بأنه حنن معذورين , وجدت 

ولكن ما , كنت أقول يف نفسي هكذا .  عليه وسلم فهذا قد يعترب عذرًا يف ترك الصالة يف املسجد صلى اهللا

الجرح ( إىل أن قرأت يف كتاب , فكنت أمشي مع األصل وهو إجابة املؤذن , عندي شيء يقنعين ذا 

احلديث مثل حيىي بن معني  البن أيب حامت رواية أن األمام أمحد كان يف جملس علم فيه كبار علماء )والتعديل 

كأنه يقول حي على , فقال أحدهم منبها مذكراً أنه أذن لصالة الظهر , مثل علي بن املديين فأذن لصالة الظهر 

حنن اآلن ـ ما أدرى إذا كان قال لفظة صالة باللفظ أو مبا يؤدى هذا املعىن ـ واعترب : فقال األمام أمحد , الصالة 

صالة اجلماعة يف املسجد أو جيمع بني صالة اجلماعة يف املكان الذي هو فيه وبني جملس جملس العلم عذراً لرتك 

وأصبحت أصلي هناك يف مقر الدرس مع , من يومئذ الذي كان جيري يف نفسي من تساؤل راح وطاح , العلم 

  . قريب منا ويف كثري من األحيان تكون هذيك اجلماعة أكثر بكثري من مجاعة املسجد ال, مجاعة املسلمني 

وهذه مسألة ال يستطيعها كل الناس , هذا اإلمام يقابل املصاحل واملفاسد , فالشاهد فهما يؤتيه اهللا عبداً يف كتابه 

أطباء كلهم ما يشرتكوا يف معرفتها وإمنا هم النوابغ املتخصصني يف ذلك , هذه أمور مثل مسائل طبية دقيقة , 

فنحن ننصح إخوننا مجيعا أنه ما يتصوروا كما أقول أنا يف كثري من  ولذلك, العلم هم بالكاد أن يدركوها 

, وعلى كيف كل واحد خيطر يف باله , املناسبات ما يتصور أن كل مسألة يف عليها نص مفصل عليها تفصيل 

, كتابه   ؟ وين نروح إال فهماً يؤتيه اهللا عبداً يف.لكان من أين جبتوها , ؟ ال ما فيها نص .هذه املسألة فيها نص 



هذا  )من يرد اهللا به خيرًا يفقهه في الدين ( : وين نروح بقوله عليه السالم , هذا مش حديث هذا كالم علي 

  . ما شاء اهللا عشرة وربع الساعة , نعم , جواب ما سألت 

لعلم شيخنا بالنسبة هلذه القضية نفسها أال يستدل على قضية تأخري اجلماعة أو مثال لوجود جملس ا :السائل 

  .إيثاره على الصالة يف املسجد حبديث ابن عباس يف الصحيح أنه أخر الصالة إىل وقت إىل حىت خرج وقتها 

  .مجع  :الشيخ 

  ."ال أم لك أتعلمنا السنة " : الصالة الصالة قال : ومجع بني الصالتني فلما أنكر عليه الرجل قال  :السائل 

  .هذا من هذا الباب طبعا , أي نعم  :الشيخ 

  

  .تفضل  :الشيخ 

  ؟.ما مدى صحة هذا احلديث  )من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة ( : أنا قرأت حديث  :السائل 

شو معىن , نعم هذا احلديث بارك اهللا فيك يف نقدنا أوال ويف تعبري علماء احلديث ثانيًا صحيح لغريه  :الشيخ 

هذه األسانيد الكثرية أعطت للحديث , ن له أسانيد كثرية ؟ يعين ليس له سند صحيح لذاته ولك.صحيح لغريه 

  . قوة 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وشيء من التفصيل احلديث مروي بسند صحيح عن عبد اهللا بن شداد تابعي قال 

لكن يف , يعين ما ذكر الصحايب , هذا صحيح مرسل  )من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة ( : عليه وسلم 

لكن , قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الروايات ذكر بعضهم عن عبد اهللا بن شداد عن جابر قال بعض 

مث جاءت له طرق , وجاء مرسال بسند صحيح , فهو جاء موصوال بسند ضعيف , هذا البعض فيه ضعف 

وصولة تعطي لإلسناد لكن هذه اموعة من األسانيد الضعيفة امل, صحيح أن فيها ضعفا , أخرى موصولة أيضا 

ولذلك فاحلديث من مجلة األدلة اليت . أي صحيحًا مبجموع طرقه , فيصبح احلديث صحيحاً لغريه , املرسل قوة 

بعدين االستنباط الفقهي , تسقط فرضية قراءة املقتدي وراء اإلمام يف الصالة اجلهرية ألن قراءة األمام له قراءة 

معروف بالتجربة  )فقراءة األمام له قراءة ( : ألنه هو يقول , احلديث  والعلمي يساعد على تصحيح معىن هذا

هذا معروف , أن املستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن االستفادة من تالوته أكثر من التايل لنفسه بنفسه 

اقرأ ( : ويدل على ذلك حديث البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوما لعبد اهللا بن مسعود , بالتجربة 

؟ ألن .ملاذا  )اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيرى ( : قال , أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل : قال  )علي 

ألنه أقل ما يقال أنه بده يهتم ألداء اآلية أوال , اإلنسان يتفرغ لالستماع وللتدبر أكثر مما لو توىل القراءة بنفسه 



بينما هذا املستمع , وأال تفوته آية أو خيطأ يف تالوا , عية على الوجه الصحيح مقتضى أصول التالوة الشر 

, فإذا كان اإلمام جيهر بالقراءة , وموجه جهده كله أن يتدبر ما يسمع من التالوة , مسرتيح من هذا اجلانب 

  ؟ .شايف كيف , بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك , وأنت تسمع فقراءته لك قراءة 

مع كونه كما قلنا قوته جاءت باألسانيد جمموع  )ه إمام فقراءة اإلمام له قراءة من كان ل( : فهذا احلديث 

ولذلك فهو دليل , يأخذ بعضد هذا املعىن ويقويه  )إني أحب أن أسمعه من غيري ( : لكن حديث , أسانيد 

  . ألن قراءة األمام له قراءة , على أن الذي يسمع تالوة القرآن فالفاحتة ساقطة عنه 

  .جزاك اهللا خريا وبارك اهللا فيك  :السائل 

  .أهال مرحبا  :الشيخ 

وقد سهل اهللا سبحانه وتعاىل له أن يؤدي , شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة احلج أكثر من مرة  :السائل 

ولكن الولد يشك يف صحة , وكان قد أدى فريضة احلج أيضا , وله والد قد توفاه اهللا , فريضة احلج مرة أخرى 

فالولد يسأل , وبالتايل مل يصل الفجر فيها , د ألنه مل يكن متعلما ومل ينم يف مزدلفة واهللا تعاىل أعلم حج الوال

  ؟.هل حيج عن والده اآلن أم حيج عن نفسه 

  ؟       .حيج عن نفسه نفال  :الشيخ 

  ؟ .نفال نعم ألنه حج أكثر من مرة  :السائل 

إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام  نقول اجلواب حسب ما يغلب على ظنه ، :الشيخ 

وحينما أقول حيج عنه بنية إسقاط الفرض عنه أما أن حيج عنه نفال , بأركان احلج ومناسكه فيحج عنه وإال فال 

  ؟.فهذا بابه مفتوح ، ظهر لك الفرق 

  .نعم  :السائل 

  :ة حلجة والده صورتان أو حالتان يعين هنا بالنسبة لوالده أو بعبارة أوضح بالنسب :الشيخ 

  .فهو حيج عنه حجة اإلسالم , أنه يشك شكاً قوياً يف صحة حجته : احلالة األوىل 

  .نعم  :السائل 

  ؟ .عرفت كيف , احلالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة فهو حيج عنه نفال  :الشيخ 

  م حيج لنفسه نفال ؟أيهما أفضل أن حيج والده نفال أ, يرد السؤال هنا  :السائل 

وإذا كان يريد األجر , إن كان يريد األجر األكرب للوالد فيقصد حبجته والده , على حسب رغبته هو  :الشيخ 

  .األكرب لنفسه فيحج عن نفسه ويأتيه شيء من ثواب هذه احلجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده 



  ؟.ثوابه حجة أو عمرة مثال  يعين, هل يقال أن له مثل أجر والده , نعم  :السائل 

  ؟.أجر والده  :الشيخ 

  .مثل أجر والده  :السائل 

  .هنا العكس ولده  :الشيخ 

  ؟.هل يقال أن للولد مثل أجر والده  :السائل 

  .بالعكس يا أخي  :الشيخ 

  ؟.إن حج عنه نفال هذا املقصود  :السائل 

  . الوالد ما حج , مثل أجر والده  :الشيخ 

  ؟ .حج الولد عن والده إن  :السائل 

؟ ألن الولد هو .هل يكون للوالد مثل أجر الولد, يا حبييب أنا راح أقلك أنا يف زعمي صحة العبارة  :الشيخ 

  الذي سيحج 

  .عن والده  :السائل 

  . ألن الوالد ليس عامال , مش الوالد , فهل لوالده مثل أجر ولده  :الشيخ 

  .اهللا أكرب  :السائل 

  .ك اهللا خريا جزا :السائل 

  ؟.مفهوم أو عم تسلم جدال  :الشيخ 

  ؟ ...يعين أصل األجر للولد  :السائل 

  .اصرب لنشوف  :الشيخ 

  ؟.أصل األجر للولد  :السائل 

  .؟ مش هل للولد مثل أجر والده .نعم، فهل للوالد مثل أجر ولده  :الشيخ 

  ؟.فهل للوالد مثل أجر ولده  :السائل 

فإن كان الولد جعل هذه احلجة عن والده , ؟ نية الولد .اجلواب على حسب إيش أقول لك هذا  :الشيخ 

  . وإن كان جعل األجر لنفسه فللوالد شيء منه , فللوالد األجر أجر ولده متاما 

  . ))وأن ليس لإلنسان إال ما سعى (( : شيخ  :السائل 

  . ...نعم  :الشيخ 



يعين كذلك حج يف السنوات السابقة وما , ننا يف السحاب عن قضية مزدلفة يف واحد من إخوا ... :السائل 

هو اآلن يتساءل حيج حجة اإلسالم ألن حجته ما قبلت أو حيج عن , بات يف املزدلفة وهم معديني على مىن 

  ؟ ...والده 

ر ومادام مل يصل الفج, ألنه مادام ما حول للمزدلفة معناها ما صلى الفجر هناك , ال حيج عن نفسه  :الشيخ 

  .نعم , وما دام حجه ما مت فالبد أن يعيده , هناك فحينئذ حجه ما مت 

  ؟.تدخل فيها اإلبراد يف صالة الظهر , بالنسبة لتأخري صالة العشاء يا شيخ  :السائل 

  .ال اإلبراد يف ظرف معني وهو شدة احلر  :الشيخ 

  ؟.يعين ممكن تأخريها ساعتني حىت تنفرج الدنيا  :السائل 

  .لكن التبكري بصالة الظهر داخل يف املبدأ العام , ه هذا يف شدة احلر آ :الشيخ 

رجل وقف على احلديث الذي يأمر احلاج بأنه إن مل يطوف طواف اإلفاضة يعود حمرماً ومع ذلك تعمد  :السائل 

  ؟.أن خيلع لباس اإلحرام فماذا عليه 

   ...يسألوا أنه عليه هدي عليه  بينما الناس, عليه كما أقول يكفيه أنه عليه اإلمث  :الشيخ 

  . ألم اعتادوا ذلك : السائل

  . حسبه اإلمث ألنه عرف واحنرف  :الشيخ 

  .ولألسف الناس يستسهلون اإلمث  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .نعم  :الشيخ 

لك من  أصلي ثلث الليل فكم أجعل, جاء يف احلديث أن صحابيا سأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  ؟.أن جيعل للرسول , ما املقصود من صالته , صاليت 

  .أي الدعاء له عليه السالم والصالة عليه بالصالة اإلبراهيمية  :الشيخ 

  ؟.أي الدعاء  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  ؟ .ماحكم حلق اللحية والدخل الذي يعود علي كحالق  :السائل 

  .مستورة ال تقول عليك تفضح حالك خليها  :الشيخ 

  .مع أنه ال يدخل عليه من الدخل شيء  :السائل 



  ؟.يعين الدخل هل هو سحت أو حرام , أمسعه منك اجلواب  ... :السائل 

ألن كل شيء قام على معصية اهللا عز وجل من , فهو حرام , السحت هو احلرام واحلرام هو السحت  :الشيخ 

  . ) ...يا أيها الناس ( ؟ .ديث شو أول احل, مكسب فهو حرام كما قال عليه السالم 

  . )أجملوا في الطلب (  :السائل 

  ؟.نعم بس شو أول احلديث  :الشيخ 

  .)إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا (  )ال ينال ما عند اهللا بالحرام (  :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  )إن اهللا أمر المسلمين بما أمر به المرسلين (  :السائل 

  ؟.بس طرفه األول  )فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام ( : ا هي فيه, ال  :الشيخ 

  )اتقوا اهللا وأجملوا في الطلب (  :السائل 

  . )يا أيها الناس اتقوا اهللا وأجملوا في الطلب فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام ( : أيوه  :الشيخ 

  ؟.هي نفسها هذه  )فإن روح القدس نفث في روعي ( : سائل آخر 

إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل ( : هو هذا صحيح , أي نعم  )لن تموت حتى تستكمل رزقها (  : الشيخ

يعين اسلكوا الطريق : أمجلوا يف الطلب  )رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند اهللا ال ينال بالحرام 

وتعاونوا (( : واآلية الكرمية تقول  )فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام ( اجلميل املشروع لتحصيل املال باحلالل 

جمرد التعامل على اإلمث , فالتعاون على اإلمث والعدوان  ))على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان 

يعين بعبارة أوضح إذا كان , فأن يستغل هذا اإلمث ويكتسب به فهذا ضالل على ضالل , والعدوان فهو إمث 

؟ .للحية حرام شرعاً فيأيت إنسان وحيلق له حليته هذا تعاون معه على اهلدى أو على املنكر معلوماً لدينا أن حلق ا

فهذا , فوق تعاونه معه على املنكر فهو يأخذ عليه أجرا , ال شك على منكر ما تعاون معه على الرب والتقوى 

يتوقف فيه اإلنسان إطالقاً وهذا األمر ال ينبغي أن , فهذا املكسب بال شك يكون حرامًا , ضالل على ضالل 

, الرسول عليه السالم ضرب تفسريا هلا بعض األمثلة  ))وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (( : ألنه اآلية السابقة 

؟ ألم تعاونوا على .ملاذا  )لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ( : فهو يقول مثال يف احلديث الصحيح 

  .املنكر 

مث بني أن البقية كلهم , أول واحد هو الشارب  ) ...لعن اهللا في الخمرة عشرة ( : ديث اآلخر وقال يف احل

عاصرها ( داخلني بسبب أم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر لوالهم ملا كان هذا الشارب إطالقًا 



م كانوا عوناً على تيسري وهكذا كلهم لعنوا بسبب أ ) ...ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها 

ويف داللة , وهكذا كل املسائل اليت ختالف الشريعة تدخل يف عموم هذه اآلية , الطريق هلذا املرتكب هلذا املنكر 

فإذا كان منكرًا من الفعل أن حيلق الرجل حلية أخيه فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه , هذه األحاديث اخلاصة 

  .املعصية أجراً 

  .م نع :الشيخ 

  ؟.بالنسبة لتقليم األظافر وحلق شعر غري الرأس مشهور أما من حمظورات اإلحرام فما دليل ذلك  :السائل 

  ؟.ما دليل على أنه ال جيوز أن حيلق شعر رأسه وهو حمرم  :الشيخ 

  ؟ .شعره بشكل عام وتقليم األظافر , ال غري شعر الرأس  :السائل 

  ؟ .غري شعر الرأس ماذا تعين  :الشيخ 

  ؟.غري الرأس , حتت اإلبطني مثالً , يعين مثال شيء من شعر اللحية مثال يعين أي شيء أي شعر  :السائل 

  .؟ ما حيضرين اآلن جواب .ما الدليل على أن احملرم ال جيوز له أن يأخذ غري شعر رأسه وتقليم أظافره  :الشيخ 

  . ...وحىت يف كتب الفقه األمهات  :السائل 

  ؟.حىت الدليل العام ما يذكره , ال دليل عام و : سائل آخر 


